”The greatest
pleasure in life is
doing what people
say you cannot do.”

Granly Gruppen består af en række
højtspecialiserede virksomheder,
der alle har deres udgangspunkt i
GRANLY Smede- og Maskinfabrik.

Granly Steel

Specialiseringen betyder, at vi
effektivt kan håndtere mange
forskellige arbejdsopgaver indenfor
både offshore- og onshore-sektoren.
F.eks. vindmøllebranchen, olie/gas,
skibsbygning og – reparationer,
byggeri, landbrug og sværindustri.
Vi har mere end 300 erfarne og
pålidelige medarbejdere, der vil gøre
deres ypperste for at hjælpe Dem.

- part of the GRANLY GROUP

GRUMSENS MASKINFABRIK A/S
- a strong connection
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- del af GRANLY GRUPPEN

Granly Steel

Granly Steel tilbyder alt metal
forarbejdning indenfor aluminium,
stål og rustfrit stål.
Granly Steels professionelle og
erfarne medarbejdere udfører
opgaver som seafastening og
underleverandør for seafastning,
olie/gas, energi- og vindsektoren,
både offshore og onshore.
Fleksibilitet, kvalitet og kort
leveringstid er nøgleord.
Certificeret i henhold til
ISO 9001: 2008 &
ISO 3834-2: 2005

FAKTABOKS
Antal ansatte:
Adresse:
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:

70
Nyhavnsgade 20
6700 Esbjerg
(+45) 75 45 01 11
(+45) 75 45 11 55
www.granly.dk

- del af GRANLY GRUPPEN
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- China

RMG Steel er et datterselskab til
Granly Steel som tilbyder alt metal
forarbejdning indenfor aluminium,
stål og rustfrit stål.

5300 m2 produktionsareal,
32 T kran kapacitet,
med 9 meter
under krogen.

Alle svejsere er certificeret i henhold til EN287. Al svejsning udføres
i henhold til ISO3834.
RMG Steel producerer i overensstemmelse med de høje standarder,
indenfor kvalitet og leveringstider der
kræves i bl.a. vindsektoren.

Certificeret i henhold til
ISO 9001: 2008 &
ISO 3834-2: 2005

FAKTABOKS
Antal ansatte:
Kontaktadresse:
Telefon:
Fax:
Brian Vogt:

4

- del af GRANLY GRUPPEN

100
No.11,
Jinxi Road 315221,
Ningbo P.R.China
+86 0574 8630 8127
+86 0574 8630 8137
+86 0158 8810 3151

- part of the GRANLY GROUP

KVK Hydra Klov (en del af Granly
Steel siden 2009) er en moderne
virksomhed, der udvikler og producerer klovbeskæringsbokse samt
tilbehør til professionel klovbeskæring og landbrug i hele verden.
KVK Hydra Klovs produkter er baseret på mere end 40 års erfaring.
KVKs produkter er i dag de mest
anvendte indenfor klovbeskæring i
Skandinavien. KVK videreudvikler løbende deres anerkendte produkter
samt tilbehør, og indtager løbende
nye markeder.

I dag anvendes KVKs produkter
dagligt i adskillige lande, fra Nordnorge og Island til Saudi Arabien,
Dubai, Japan og Nordamerika.

FAKTABOKS
Antal ansatte:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:

12
Esbjergvej 53
DK-6600 Vejen
(+45) 75 36 81 87
(+45) 75 36 80 25
kvk@kvk.dk
www.kvk.dk

- del af GRANLY GRUPPEN
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GRUMSENS MASKINFABRIK A/S
- a strong connection

Grumsen Maskinfabrik A/S (en
del af Granly Steel siden 2014) og
vores 50 medarbejder er klar både
on og offshore.

Vi råder over egen ingeniørafdeling,
så vi klarer også udviklingsopgaver
for jer.

Vi har stor kapacitet inden for bearbejdning - produktion af spil - styremaskiner- kabilarhjul - reparation af
skibe - overhaling af motorer samt
hydraulikopgaver af enhver art.

FAKTABOKS
Antal ansatte:
Adresse:

50
Morsøgade 3-7
DK-6700 Esbjerg
Telefon:
(+45) 75 12 54 22
Fax:
(+45) 75 12 54 20
E-mail:
grumsen@grumsen.dk
Hjemmeside:
www.grumsen.dk
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- del af GRANLY GRUPPEN

Esbjerg Shipyard A/S er en mari
tim smedevirksomhed med egen
flydedok. Der samarbejdes med en
lang række servicevirksomheder på
Esbjerg Havn, og Esbjerg Shipyard
opfylder derfor alle fartøjers behov
i forbindelse med reparationer,
vedligeholdelse, skibsklassificering,
ombygning, eftersyn og inspektioner.
Dok kapacitet 120 meter, 4500 T

FAKTABOKS
Antal ansatte:
Adresse:
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:

38
Molevej 28-30
DK-6700 Esbjerg
(+45) 75 12 59 22
(+45) 75 18 01 55
www.esy.dk

- del af GRANLY GRUPPEN

7

Granly Diesel A/S er en salgs- og
servicevirksomhed. Vi er eneforhandler i Danmark, på Grønland og Færøerne af Cummins dieselmotorer, der
opfylder alle emissionskrav og leveres
i størrelser fra 76 til 4000 HK.
Granly Diesel servicerer både
onshore og offshore kunder med
installation og vedligeholdelse af
dieselmotorer.
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- del af GRANLY GRUPPEN

FAKTABOKS
Antal ansatte:
35
Adresse: Hovedvejen 233 B, Osted
DK-4320 Lejre
Telefon:
(+45) 46 42 35 50
Fax:
(+45) 46 42 30 50
Adresse:
Fiskerihavnsgade 34
DK-6700 Esbjerg
Telefon:
(+45) 76 11 49 30
Fax:
(+45) 76 12 50 36
Hjemmeside: www.granlydiesel.com

Mo t o r e r D anma r k

®

Kubota Motorer Danmark A/S har
siden begyndelsen af 2011 været
en del af Granly Diesel, og er forhandler af industrielle dieselmotorer
i Danmark.
Vi sælger dieselmotorer fra 6 –
100 HK – samt reservedele i alle
danske regioner, herunder også

Færøerne og Grønland, fra vores
afdeling i Osted.
Kubota er markedsførende i Danmark og vi leverer til en lang række
danske producenter af bl.a. minkudstyr, redskabsbærere og endda
ubåde.
Vi er lagerførende af de mest anvendte modeller (ca. 100 enheder)
– og er derfor i stand til at hjælpe
kunderne indenfor 24 timer.

FAKTABOKS
Antal ansatte:
5
Adresse:
Hovedvejen 33B, Osted
DK-4320 Lejre
Telefon:
(+45) 46 42 35 52
Fax:
(+45) 46 42 30 51
Hjemmeside:
www.kubota.dk

- del af GRANLY GRUPPEN
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Ceropa A/S er blandt de ældste
støberier i Danmark, og specialister
i trykstøbning af komplekse emner i
aluminium og zink.
Vi er totalleverandør af store og
mellemstore produktserier til næsten alle brancher og til kunder i
ind- og udland.
Vi leverer rådgivning – fra idé til
færdig leverance.

FAKTABOKS
Antal ansatte::
Adresse:
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:

10 - del af GRANLY GRUPPEN

32
Græsholmevej 50
DK-5700 Svendborg
(+45) 62 21 11 11
(+45) 62 21 19 34
www.ceropa.dk

Granly Gruppen
er underlagt CSR-kodeks.

Granly Gruppen støtter sporten i Esbjerg:
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www.gte.dk · 131583
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Nyhavnsgade 20
DK-6700 Esbjerg
Phone: (+45) 75 45 01 11
Fax: (+45) 75 45 11 55
www.granly.dk

